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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapatan, produktivitas dan 

pelaksanaan petani jagung non mitra dan bermitra di PT. BISI Internasional. 

Penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposif) di Desa Sumber Agung Kecamatan Ploso 

Klaten Kabupaten Kediri dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut mempunyai luas areal 

tanaman jagung yang paling luas dan jumlah kelompok tani yang menanam paling banyak 

diantara desa sumber agung kecamatan ploso klaten.  

Metode penentuan data menggunakan data primer dan data sekunder. pengambilan sampel dalam 

penelitian ini ada 2 yaitu metode sensus dan metode Random Sampling, metode sensus 

digunakan petani bermitra dengan jumlah 25 petani sedangkan metode Random Sampling adalah 

petani non mitra yang berjumlah 28 petani dari jumlah populasi 95 petani. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan usahatani jagung bermitra per hektar sebesar 

Rp. 16.196.688,00 sedangkan petani non mitra diperoleh rata-rata pendapatan sebesar 

10.101.522,00. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t hirung 

sebesar 10,434 dengan tearaf kepercayaan 95% diperoleh t tabel sebesar 1,99 berarti nilai t 

hirung > t tebel yang artinya H 1 diterima, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pendapatan 

petani bermitra lebih besar daripada petani non mitra. 

Produktivitas rata-rata usaha tani jagung yang dicapai melalui kemitraan adalah 9.842 kg/ha, 

sedangkan rata-rata produktivitas usahatani jagung yang non mitra adalah 7.732kg/ha. 

Pelaksanaan kemitraan antara PT.BISI dengan kelompok tani mitra dan non mitra di desa sumber 

agung kecamatan ploso klaten kabupaten kediri sudah berjalan dengan baik namun masih ada 

yang belum sesuai dengan isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Kendala dan alasan yang diungkapkan oleh keseluruhan petani baik petani bermitra maupun non 

mitra di Desa Sumber Agung Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri ini adalah modal. 

Faktor modal yang menentukan mereka dalam memilih benih yang akan mereka tanam.  

 


